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      وةان م:

     
ر 

                     
            

                                ا          ا و ا  ا و
                                            دةور

ا  ر 
             ا                 ر وا وق اا ١٧                                                          

      ى اا 

  ." م  - اء  ت  ا  رة إدارة"   :ان اوة 



                                                               !!Œ!! !! œ!!!! ! ! !!–!! ! !!! !Œ!! ƒ!!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !ƒ!!Œ!!ƒ! !!! !! ! !! ! !Œ!! ! !! !! ! !! !!! ƒ!!!Œ!¾ƒ!! !! !!!  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  رؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في الخمس  سنوات  القادمة إلى وضع إستراتيجية للتواصل بالمجتمع تتحدد رؤية القطاع :    

بالكلية لعملية تعليمية هادفة.مناسبة ثقته وإرضائه وتوفير بيئة لمحلى واإلقليمي الكتسابا                       

 .إدر طا  /رذ اا  : ا         
.ة ات ا ت ا ذأ  : ظا

.ا اإ  /رذ اوة : اأدار ا
اظ :  أذ  ا ا ، و   ات وات.

٢٠١٥ ١٦ د اء ارا  : وةا ر
. ةا ا : ا

ن امد :  أ.د/ رد اراوى.

.  ١٨  ة واا    - : نرا
   نة و٤أ   ت                         –   

                        -   نة و٨أ  وأورو  ت 
                         -    نة و٨أ  ا.

                        -  زارة ا  ت  نوء.
                              -  .ب اط   

         وةور ا ا :   

ف إ ا ص اوا ت اا  ةه ا ل م :

أو:  ا رة  ا  ت اء.                    

  دي إ   ،دا   ا  رةا    ا ا  :م
ا  .وث امر ا أو        اار

.دد ووظر ات ا  ا  رةا    :

:را  ا  رةإدارة ا   ،ا ،وا ت وا ا.  
  

 ات : 
 

. ت اح  ا ايا  اد .١

٢. ترا ا ل او ارن ا زوا ت ا ءة أداء و
.ل

 ار وة :  
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١. را ا  ،وا    وة اع ا.
٢. ت       وةع ا ض
 .ادة ار   
 أ ع اوة   ال  ار واا  اد.٣
   وا ظ واوب اوا .ردة اوا ا  ار

                                                                                       
                                                                      ا و ا  ا و

   ازاقأ.د/                                                                  
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إدر طا  /رذ اوة. اور ا   ءأ

  م  ادة ار وة 
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      وةان م:

     
ر   

                        

            

                                  ا        ا ن وا و ا 
                                            دةور

                      
     ا  ر   ا                                         ر

 وا وق اا 
  ى اا                                                                                   
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 ا ا وة :  " اان ا

ا :   /رذ ااا وي.  

.وا  ت ا ذأ  : ظا

أدار اوة : اذ ار/  ار.

اظ :  أذ  ا ا  ا –  ارة.

٢٠١٥ ١٥ د اء اا  : وةا ر

. وا  ما ا : ا

ن امد :  أ.د/ رد اراوى.

.  ١٨  ة واا    - : نرا
   نة و٤أ   ت                         –   

                        -   نة و٨أ  وأورو  ت 
                         -    نة و٨أ  ا.

                        -  زارة ا  ت  نوء.
                              -  .ب اط   

  

         وةور ا ا :   

اور ا :م ل ه اة 

:أو اا ا د ال ا   ا ا   أتط ت ا
   ،  

 : ت  ١ (ود ا.   
               ٢  (  ت ا.   

  طا ا  ا  اب.)  ٣              
  

:م    د نا  أ   ا ا  عا
ات  ا، واء، واء، وات، و  ات 

  ا اى.
  

    :  أ ا ا ا وما ا  ود و ا  
   

  إ   ا ارا ا  ا   ات،  أدى          
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             را   ا ا ا   ا  أ  و
   ل 
  ارا ار .ات          

  

 :اض  رااا م و   ه ا    ا ات اأدت ا    
         ر إ ،ا فن  اا  ا  رات ا٢١ا إ  
            . د  ا    

   ات :
١( ا ا ا م  اء  ت ا ا او ا        

ول اوا   ق ا ت   و. 

٢( ا أ  ا وا ت اراوا ا را ا ا    
 ا  ى ا ءر.

 
 ار وة :  

١..  وة اع ا  وا ، ا  را
ادة ار.   ض ع اوة       ت.٢
٣.ر واا  لا   وةع ا أ دا  وب  اوا 

اظ وا واار  ا وادة ار.
                                                                                       

                                                                 ا نو ا و ا 

   ازاقأ.د/                                                                 
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أء   ور اوة. اوى اذ ار/       

  
  

  م  ادة ار وة              
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ر   

                        

            

                                  ا        ا ن وا و ا 
                                            دةور

                      
     ا  ر   ا                                         ر

 وا وق اا 
ى اا                                                                                   
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 اح م   ط:   "ان اوة 

ا :   /رذ ااا وي.  

.وا  ت ا ذأ  : ظا

.ا اإ  /رذ اوة : اأدار ا

اظ : أذ  ا ا ، و   ات وات.

٢٠١٥ ١٦ د اء ارا  : وةا ر

. ا ا : ا

ن امد :  أ.د/ رد اراوى.

.  ١٨  ة واا    - : نرا
   نة و٤أ   ت                         –   

                        -   نة و٨أ  وأورو  ت 
                         -    نة و٨أ  ا.

                        -  زارة ا  ت  نوء.
                              -  ب اط.   

  

         وةور ا ا :   

اور ا :م ل ه اة 

:أو اا ا د ال ا   ا ا   أتط ت ا
   ،  

 : ت  ١ (ود ا.   
               ٢  (  ت ا.   
  طا ا  ا  اب.)  ٣              

  

:م    د نا  أ   ا ا  عا
ات  ا، واء، واء، وات، و  ات 

  ا اى.
  

    : ا ا وما ا  ود و ا  أ ا  
     

  إ   ا ارا ا  ا   ات، أدى         



                                                               !!!! ! ! !! !Œ!! !! œ!–!! ! !!! !Œ!! ƒ!!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !ƒ!!Œ!!ƒ! !!! !! ! !! ! !Œ!! ! !! !! ! !! !!! ƒ!!!Œ!¾ƒ!! !! !!!  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القادمة إلى وضع إستراتيجية للتواصل بالمجتمع ؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في الخمس  سنوات  رتتحدد : رؤية القطاع 
بالكلية لعملية تعليمية هادفة.مناسبة ثقته وإرضائه وتوفير بيئة المحلى واإلقليمي الكتساب                  

            را   ا ا ا   ا  أ  و
  ل 

  ارا ار .ات         
  

  

:اض  رااا م و   ه ا  ا ات اأدت ا  
        ر  إ ،ا فن  اا  ا  رات ا٢١ا إ  
            . د  ا    

  

   : ات
١( ا ا ا م  اء  ت ا ا او ا        

ول اوا   ق ا ت   و. 

٢( ا أ  ا وا ت اراوا ا را ا ا    
ا   ى ا ءر.

 
 ار وة :  

١..  وة اع ا  وا ، ا  را
ادة ار.   ض ع اوة       ت.٢
 واوب  ا  اد أ ع اوة   ال  ار وا.٣

اظ وا واار  ا وادة ار.
                                                                                       

         ا و                                                ا را و ا  

   ازاقأ.د/         أ.د/ ي  ااوى                               
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أء   ور اوة. اوى اذ ار/       

  
  

  م  ادة ار وة              
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      وةان م:

      
ر 

                     
            

                                ا          ا و ا  ا و
                                            دةور

ا  ر 
             ا                 ر وا وق اا ١٧                                                          

      ى اا 

  
  ذ ."  ا ا وارات ام   ا:   "ان اوة  
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 ا : Prof.DrFekadu hewarega  

.مأ ،رغ إدو  ا  ذأ  : ظا
أدار اوة : اذ ار/   ادر.

.ا ا  ذ ورأ  : ظا
٢٠١٥ ١٧ د اا ا  : وةا ر

. ا ا : ا
ن امد :  أ.د/ رد اراوى.

.  ١٨  ة واا    - : نرا
   نة و٤أ   ت                         –   

                        -   نة ووأورو  ٨أ  ت 
                         -    نة و٨أ  ا.

                        -  زارة ا  ت  نوء.
                              -  .ب اط   

         وةور ا ا :   

ت اا  ةه ا ل مف إ ا ص اوا  :

: ت   أو  ق ط  و  د  ن   ا و مأ       
          ل  و٢٠٢٢ا ،وا  تزات ام ا دة ،٪٩٥-٨٠ إوز    
        ا ادة دة ، ٪٦٠ إءة وز اا ا   ٥٠ إ٪  ل   
         ٢٠٥٠،   ء ءا  ول ا  ا ك اوا.  

م:  تا ا  ا لا ا   ا وا وم دا   
:    ثا را  ه تا.  
  
  

ات :

١. ت او زا ا  وذ وا ا اا ا  إ 
. 

 ار وة :  
١. را ا  ،وا    وة اع ا.
 ض ع اوة       ت.٢
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 .ادة ار   
 أ ع اوة   ال  ار واا  اد.٣
   وا ظ واوب اوا .ردة اوا ا  ار

                                                                                       
                                                                      ا و ا  ا و

 ازاق  أ.د/                                                                    

.ذ  ا ا وارات ام   اموة 

  



                                                               !!!! ! ! !! !Œ!! !! œ!–!! ! !!! !Œ!! ƒ!!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !ƒ!!Œ!!ƒ! !!! !! ! !! ! !Œ!! ! !! !! ! !! !!! ƒ!!!Œ!¾ƒ!! !! !!!  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في الخمس  سنوات  القادمة إلى وضع إستراتيجية للتواصل بالمجتمع رتتحدد : رؤية القطاع 
بالكلية لعملية تعليمية هادفة.مناسبة ثقته وإرضائه وتوفير بيئة حلى واإلقليمي الكتسابالم                  

      وةان :م

   
ر 

ا 

    دةور

ا و ا  ن ا و

 را ا  ر

ان اوة :  آر  أد ".
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 ا ذ / أون :  - اا    
اذة / أة   -                               

 . وزارة ا   : ظا

.٢٠١٥/١٢/٧ ا  : وةا ر

.دا د : امن ا

  .وما وا  را  ءة أدة اا    - : نرا
                           -  را ا  بطراق اا .

أاف اوة : 
 .ا  اظ  ااث اري.١

٢.  اأ  را ا.  

٣.   ا  م.رر اا   رمآ  ظا

  ور اوة : 
١. م.طا  د ا وم ، ا   ة  
ا. أ ار ااض .٢
٣. . ر اا  س  " مد د " ح وو
٤. ا  " رم  " ح وو - ر اا  س 
   .
٥.ح وو ن دار ا ) :   –  بأ ا –  ويا
    . رر اا أ  ر  

  
  

  :   اوة
 -  /ة أ.ددت ااويأا  ا ب را  ا م   وةأن ا

ا ر.
 -سا د اأ   أن را ا  رس ادة ا  /ه  وةف ا

ام رةز  دع اا  اف وزارة اإ  ارات اا  إ ر  رة 
،   وة رب ا ووأن ا  و  .  

ات : 
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١.ا  .را   رم رياث اا  ظة ا 
  وزارة ار. إد أل  ار  اص ا ورة .٢
٣..اا ا   ورة ا  

 ار وة :  
١.وا  رن ا ون  وة اع ا.
٢. ض   وةع ات     
 .ادة ار   
 أ ع اوة   ال  ار واا  اد.٣
   وا ظ واوب اوا .ردة اوا ا  ار

                                                                                       
                                                                             ا و

                                                                ا و ا  ن
                      

   ازاقأ.د/                                                  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  ت رة  اوة ر ادة أ.د   ازاق ، أ.د/  ااوي
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ر   

            

ا 
وردة

ا و ا  ن ا و
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  ا   اظ   اع : 
  

      اا ا    ٩/١/٢٠١٦أ      ما ا ا 

   ا  اظ د اأومدة  .د/ ر راوىظش   اا إ ا

 مما ا   و:-  

ا اذ/  أ  ، ا اذ/    ، اة       

اذة/  أ  ، اة اذة / مد  ، اة اذة/    

  ة  ض.

 و إا ا  ا ر /أ.د  ز ( ا  ) انز 

و ا ن  ( /    ازاق    أ.دا    ة ، ورد

   ا و ا    ا و )  ت  /أ.د وا ، (

  ن ا واب).

  

     ر ا  ة   وو  ) ىد ا /أ.د ا

 ارش ا ) ، اة أ.د/  أ ا ( م  وة ن  

.( ا   ) ا  فذ/ أا دة ) ، اا  

  

        ، ش إ  ء اا  را  ص 

   دأ. دارىز اء ا  

   وادة وار   ا اون وا وود ا روح  

  اد أة واة. وإدارة ا  اداريار  از 

  

  و     ا  ) انز  أ.د/ ز داأ  زداريا 

ا و      وذ   شا  ا 

ر  اامم  ى   ا      أداى 
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   .   ة ل   دا   ا ن إ

.ء ا  

  

  

  ل و     ا زاق ( وا    /أ.د ن ا 

و ا    شا  ا ظدة ا د دأ . (ا

وذ  ل دور اى أدوه  د  ءة و وإص ،         

 د  ام  ه  ا    أء از اداري    

   ا ر ز  لا  ر دا  ا إ

  زا ش وة   ا ء   ، ءموا ا أوا  

.ذن ا  ة  

  

  ن ا ا و )  ت  /أ.د ا  و

        ه  ش وا إ ا ظدة ا د دب ) أوا

 نوإ            ا   ،   ة ل  د 

  دةا  دا  م. ل ا ا  

  

   ا م واا ش  ا ا ظدة ا

وا    ء إدارة ادة أا  رر اا ،   ا وذ

ا ل ة      وم    ه   وإص        

.  

  

 ا و ا و ا  ام ا ع  ا 

       ر أن اا   وا إدارة ا  اا ف إ وا

   أوا ا واء.أة واة 
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                                                     ا و                                       ا و ا  ن    
   

     ازاقأ.د/                                             
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                                                               !!!! ! ! !! !Œ!! !! œ!–!! ! !!! !Œ!! ƒ!!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !ƒ!!Œ!!ƒ! !!! !! ! !! ! !Œ!! ! !! !! ! !! !!! ƒ!!!Œ!¾ƒ!! !! !!!  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في الخمس  سنوات  القادمة إلى وضع إستراتيجية للتواصل بالمجتمع رتتحدد : رؤية القطاع 
بالكلية لعملية تعليمية هادفة.مناسبة ثقته وإرضائه وتوفير بيئة واإلقليمي الكتسابالمحلى                   

      وةان :م

   
ر 

ا 

   وردة 

ا و ا  ن ا و
 

."ف اب واه ا   : وةان ا
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    اون : ١) س/ ت اد 
                             -   فرب واه ا  ب. إدارةا وا ا
                            ٢ ( اس/ إم 
                             -  راوزارة ا وو ا اا.

                            ٣ ( ر  /س  
                             -   ف مب واه ا  إدارة  را .
اذ ار/  اد ه) ٤                            
                            - ل اا   ذا.   

٢٠١٥ ٢٨ داا وة : اا ر

ن امد :  أ.د/ ا ر.

  .وما وا  را  ءة أدة اا    - : نرا
                           -    د با ،ما ا  .

  ور اوة : 
 ا راذ اازاق ورا   /  ا   ر 

  و وم  إدارة ا    ار    دة 
وا اا اد و   ول ا أ  د أ ت

 وا را ا ل دإ  أرض  وا    
اا   تما  دةو   ا.
  إدارة  د رت ا /سا  ا د أ 

 وره دة إدارة ا وع  اي  اواف ب ا  ه 
 ر ا   وا رش اه ا ، ول  وا م 

   د ث   ل دإ  وا  ت اا
 ، ور  ه اب  ا وات  اه اب واف 

 و ،  ب اه اوا  إ ١.٣٩٦١٥١ )٣( /.
  
 ف اا م د ضا  ا ا    

وا   ، اداتوا ا  ا را   ا م 
  اك ، ا  ر ءة ا ، وا   ارة 

أل ا -  اط  ات ا  ا ، واض د ا ى ا
و  ل آ او و ا اا و  ع  وادة ه اب 

  ا  ل  را ا و موا ،  دةوا ا
 -  ن ا ز -  ا  ز– ا ا  - ا .

  

ل اا   ذه ا اد  /رذ اا ا  
              ، فه ا ت ا  ن أ ، تمس اف ووا  
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              ف اا أم ر د ضا    ر رةا           
              اأرض ا  و  اءا .

  

 فب واه ا  إدارة  ر م ر  /سا ث ا 
ا  ور  أ  ر     دوأ  

 ا د ضوا ، ا ت اا  رةياا   
 ل اور اوري  ت ا وا  ا أداء

            اف ، اا  د أي  موا ع ا لم م  
           ا  ) د٤٤   (  ،  فو د  را    

              ذاءاتات إو را ا  وا ،اء واا  
             ا روأوزانا رت ا  ت اا.  
  
  

  
  
  
  

  :   اوة

واف   ه اب اي  ا اس/ ت اد رة ا  دة - 
ا .                                                           

 
 ار وة :  

١.  را ، ا ن ونوا.  وة اع ا
ع اوة       ت  ول.٢
ادة ار.    
 أ ع اوة   ال  ار واا  اد.٣
 واوب اظ وا واار  ا وادة ار.   

                                                                                       
                                                                             ا و

                                                               ا  ن ا و 
                      

   ازاقأ.د/                                                  
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( ف اب واه ا  ) وةم
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  ص ات واا



ر 

                     
            

                                ا          ا و ا  ا و
                                            دةور

 ا  ر
             ا                 ر وا وق اا ١٧                                                          

      ى اا 

 .  ص ات واا  –  ت اوة :  " أداء اان ا
 .إدر طا  /رذ اا  : ا         
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.ة ات ا ت ا ذأ  : ظا
.ا اإ  /رذ اوة : اأدار ا

اظ :  أذ  ا ا ، و   ات وات.
٢٠١٥ ١٥ د اء اا  : وةا ر

. وا  دا ا : ا
ن امد :  أ.د/ رد اراوى.

.  ١٨  ة واا    - : نرا
   نة و٤أ   ت                         –   

                        -   نة و٨أ  وأورو  ت 
                         -    نة و٨أ  ا.

                        -  زارة ا  ت  نوء.
                              -  .ب اط   

          وةور ا ا :   

ف إ ا ص اوا ت اا  ةه ا ل م :

.رة ا دةز  :أو

 أ  دا   ط  ر أنا  وا ا  :م
ت اا  

           ،ا ةا:     

١.ا ا  ا (

ا  إمج اء  د   اات) ٢

٣ (ا   ا   ءل اام 

.  اء  اء  ط  از) ٤

: ت اا ا ذ ا و

 - .رة اا ا

. اأة ا ارة وو ات ا وا وا - 

 -  ة اوا ات اا ود م  رة اا  ةأ،
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  ت اىات اوم  و ، ،اا ط اوا ة اأا.
 ات : 
 

١..ا زت ا أم  ا
٢. .  زت ا ءة دة ت ا  ا

 ار وة :  
١. را ا  ،وا    وة اع ا.
 ض ع اوة       ت.٢
 .ادة ار   
 أ ع اوة   ال  ار واا  اد.٣
   وا ظ واوب اوا .ردة اوا ا  ار

                                                                                       
                                                                      ا و ا  ا و

   ازاقأ.د/                                                                   

Lecture summary in English

Electric Grid Performance: Challenges and Technological Opportunities

Prof. Dr. Abdel-Aty Edris

Exponent, Inc., USA 

Providing reliable electricity is an enormously complex technical challenge, it involves: 

Real-time assessment, control and coordination of electricity production at a great 

number of generators, moving electricity across an interconnected network of 

transmission lines, and ultimately delivering the electricity to millions of customers by 

means of a distribution network. That requires: trained and skilled operators, 

sophisticated computers and communications, careful planning and design, and 

deployment of supporting technological equipment and devices, e.g., reactive power 

compensation, power electronics-based controllers, wide area monitoring, etc.

The talk will touch base of some of the technical challenges and technological 

opportunities aiming at increased transmission capacity, improved controllability and 

reliability.
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إدر طا  /رذ اوة. اور ا   ءأ

  م  ادة ار وة 
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  موة ان :   

  ا  وع– رةا 
  أ يا أورا  ا ا

ر 

 
ا 

وردة

ا و ا  ن ا و

 ان اوة: أ ا ا  أورا اي

ا:   أ.د/  روق
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اظ: أذ ط و ا أورا اي  ا  ارة.

 ٢٠١٥/١٢/٣٠ اء ارا    : وةا ر

.  دا وة :  اا 

.دا د:  امن ا

 اات. اداريز د   أء ا ار:

أاف اوة : 
١.  را و  ا يأوراا   

٢. ا ياا أورا  ا ا .

    ج أ وث   واة   ا " ا  أ .٣

 ور اوة :
١.   ن اطيا.  
٢. ورا   ات اا  ي؟ا

   ٣ذ ى أي و اا ق ا اضا ..
. ا ا  اوري ي .٤     

ات:
١. ا  م  ورة اجا  .  
    . وا ا  أورا ايت اا  أ إاد .٢
٣. أ  اتاا  ت اا   واته ا  . 
٤.  ا أ أ " ا   ج أ   ةوا   وث
٥. ا  ما راا ا  ت ىوة أ ادا.ا ا
  .   مق وادة   ا اوم ر    اوة.٦

 ار وة :  
١. را ، ا .  وة اع ا  وا
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 ض ع اوة       ت .٢
       ر .ادة ا  

٣.  دا  ار واا  لا   وةع ا أ 
ار.واوب اظ وا واار  ا وادة        

                                                                                       
                                                                                 ا و

                                                                   ا و ا  ن
                      

   ازاقأ.د/                                                     
  

  
  
  
  
  

  

.ر أ.د/   ازاق و ا أ.د/  روق أء ت اوة
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ر 

ا 

    دةور

ا و ا  ن ا و

 را ا  ر
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  " ات ار ا و : " انان موة 

ا : -   

  ا  ن ا  

١  / ا   ا   
أم ورس   – ارة  

.ا د   

٢   ا  /يا  

 – مرن  ا   

 ر ر رة    

  ا.

  

  - :  ر  اوة

 اا ا ٢٦/١٢/٢٠١٥  

  -:    اوة

ا اظ  ما.  

  - :  ن  اوة

   أ.د/ رد اراوى

  -: ار  اوة

   وما ء اوأ را  ءدة أا  رة    و

د  ى ات اا  ،–  دة ارة  ا –   ،

  .طب  رة 
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  - : اف اوةأ

ا  أن ات ار ا  ا   ورة     

  ادا اا وع     لإد  و ،

  اElements     را  ءأDesign Of The Projects  ن ،

 أ   رة اداLines      ا ط و ،

     ا  وم  ادا  ا     

 ااد  ام إ ،    ا  ط ا و

        وذ ،  دة  ف وع ، أو  ىأ

   ا اا .  

 ا   وذا ري اا  ا   إ  م

  إ ا   و وعا .  

  - : ور اوة

 ز ض ات ا  ل ارة. - ١

٢ -   اوا مأ    ى تو  ذج ض 

.  ادل اإد ط
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٣ -  ا ز   اا ا دة اا   

.  ى ذج أو دب ا دا  وذ ا
  

  

  - : ات

  ورة       رة ا اد ، وذل اإد ط  را

    ،  رةل ا   ا ا ا ن    ن وا  

ت  ا  ) ل أى  –  زن -  (...  

 ن ا  ادا    دورات   ءا  او

  وراته ا درا  ا  سUser  ن  اه ا

  سProgrammer    إ ا     س و

Design Engineer .  

  -: ار وة 

م ار زة. - ١

٢ - ا   دةا وم ، ا  وةع ا.

٣ -.ا  وةا  
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                                 ا و ا  ن ا و  

  أ.د/    ازاق                                       
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